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หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะนิติศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะ                        นิติศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ    Master of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อย่อ (ไทย)       น.ม. 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Master of Laws  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   LL.M. 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  

3.1  กฎหมายเอกชน (Private Law) 
3.2  กฎหมายมหาชน (Public Law) 
3.3  กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

   (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
3.4  กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

 (International Bussiness and Trade Law) 
3.5  กฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 

 (International Law and ASEAN Community) 
3.6  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (Natural Resources and Environmental Law) 
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4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก2   ศึกษารายวิชา 27  หน่วยกิต (9 วิชา) วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
แผน ข   ศึกษารายวิชา 36  หน่วยกิต (12 วิชา) วิชาการค้นคว้าอิสระ  3  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  
หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 5.3  การรับนักศึกษา 
กรณีที่หนึ่ง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ใช้

ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
กรณีท่ีสอง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรที่

ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ

กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ และหลักสูตรอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ เช่น 
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูงของศาลปกครองหรือที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองรับรอง 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
  คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตร ในการประชุม เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2565 
 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่  5/2565 เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา  
 2. พนักงานคดีปกครอง 
 3. นิติกร 
 4. นักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายในภาครัฐและภาคเอกชน 
 5. ทนายความ 
 6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์  
 7. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง 
 8. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน 
 10. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อมรรัตน์  
กุลสุจริต 

Docteur en Droit Public 
(Mention Très honorable) 

Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille III, France 

2554 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายมหาชน)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2541 
 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532 
xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เกียรติพร อำไพ 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(กฎหมายระหว่างประเทศ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2559 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
(กฎหมายระหว่างประเทศ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2540 

นิติศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2536 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ ดร. 
ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 
 

Docteur en Droit Public 
mention très honorable 
avec félicitation du jury 
à l’unanimité 

Université Aix-Marseille 
III, France 

2558 
 

Master 2 Recherche Droit 
Public approfondi 

Université Aix-Marseille 
III, France 

2554 
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายมหาชน)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2552 
 

นิติศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การปกครอง) 
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 โทร 0 2727 3658 , 0 2727 3661 , 08 8022 6789 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้
การปฏิรูปและการพัฒนาด้านกฎหมายมีบทบาทที่สำคัญอันเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม การเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืน นักกฎหมายในฐานะ “วิศวกรทาง
สังคม” จึงมีบทบาทที่สำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงบริบท
ของสังคมไทยและต่างประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายจึงต้องอาศัยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการวาง
กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน และกฎหมายซึ่งเป็นผลผลิตหนึ่งของโครงสร้างและระบบ
ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ทั้งในเชิงแนวคิด หลักการตลอดจนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
และในทางกลับกันกฎหมายเองก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างนักกฎหมาย
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จะต้องวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื ่อให้ผู ้เรียนได้มีองค์ความรู ้ ตลอดจนระเบียบวิธีทาง
นิติศาสตร์ซึ่งตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

สำหรับความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคสมัยของ
การปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ออกแบบโครงสร้างระบบสถาบัน
การเมืองที่มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ลดบทบาทภาครัฐและเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในส่วน
ของการบริหารราชการแผ่นดินก็มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ปัจจัยภายใน เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การกลายเป็นเมือง ตลอดจนปัญหาจากภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น  

ในระดับภูมิภาค การรวมตัวของประชาคมอาเซียน ทำให้ภาคธุรกิจมีการขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบการค้าไร้พรมแดนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ข้อตกลงทวิภาคีเขตการค้า
เสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นภาคีสมาชิกแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดความเป็นเสรีทางด้านการค้า การลงทุนและการบริการ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการวางกฎเกณฑ์ ควบคุม กำกับและดูแล ให้ ระบบการค้า 
การลงทุนเป็นไปอย่างเสรีและชอบธรรม  

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลนั้น ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก  
จึงมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศในหลายเรื่อง เช่น สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา 
แรงงานข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้ประเทศไทยต้องอนุวัติการกฎหมายภายใน
ให้สอดคล้องกับหลักการสากล แต่สภาวการณ์ดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายในประเทศ 
หลายประการ เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานอพยพ ปัญหายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย 
และการปรับตัวของการจัดองค์กรทางกฎหมาย โครงสร้างของหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

จากสภาพการณ์ข้างต้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงมีพันธกิจในการ “ผลิตบัณฑิตที่มีมุมมอง
เรื่องกฎหมายกับศาสตร์การพัฒนา” ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้นิติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง นักนิติศาสตร์จึงต้องมีความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสามารถบูรณาการวิชานิติศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื ่นและใช้กฎหมายในฐานะเครื่องมือหนึ่ง  
ในการพัฒนาและรักษาความเป็นธรรมให้แก่สังคมและประเทศชาติและสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็น
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศและสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับกฎหมายจำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศและของโลก  

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ ตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพ่ือให้
เกิดความยุติธรรมต่อสังคมและมีทัศนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์จึง
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนำกรณีศึกษาทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศที่
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับใช้กับองค์ความรู้และนิติวิธี เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ประเด็นดังกล่าวได้อย่างลึกซ้ึง รวมถึงสามารถบูรณา
การความรู้ทางกฎหมายร่วมกับศาสตร์อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ความสำคัญและส่งเสริมในปัจจุบัน 

สำหรับการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้กำหนดให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
ด้านการศึกษาตามเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปื เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3. สนับสนุนทุนวิจัยที่จัดสรรโดยสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับทุน

วิจัยและทุนการศึกษาจากหน่วยงานที่ให้ทุน 
4. มีการประเมินและพัฒนาการจัดการและการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างโครงข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนานักนิติศาสตร์ และแลกเปลี่ยน

ความร่วมมือทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและหลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งสาขาวิชาเอก
เป็น 6 สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 
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1.  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 
มุ่งเน้นการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย ทั้งวิธีสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติชั ้นสูง  

รวมไปถึงการนำกฎหมายไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายและพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ได้อย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม 

2.  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักกฎหมายมหาชนชั้นสูง ทั้งในส่วนกฎหมายสารบัญญัติและวิธีพิจารณา 

โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนแต่ละแขนงทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  
เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างและการบังคับใช้กฎหมายในองค์กรภาครัฐ 
ตลอดจนบ่มเพาะนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที ่ตระหนักและก้าวตามความเปลี ่ยนแปลงของโลก  
สามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชี พ
กฎหมายซึ่งเปี่ยมด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

ในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยจัดการเรียนการสอนทั้ งด้านกฎหมายอาญา  
วิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่พัฒนาองค์ความรู้ในการนำกฎหมายอาญามาปรับใช้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหากฎหมายอาญาสมัยใหม่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

4.  สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประชาคมอาเซียน 

ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาครัฐ เอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้าวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

5.  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
มุง่เน้นการเรียนการสอนกฎหมาย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในประเด็นข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หลักกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั ้นสูง สิทธิในทางทรัพย์สินทา งปัญญา  
หลักการป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถ
นำไปปรับใช้ในบริบทการดำเนินธุรกิจทั ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยออกแบบหลักสูตรให้มีว ิชา  
ที่หลากหลายและทันสมัย เพ่ือตอบรับกับสถานการณ์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศและภูมิภาค 
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6.  สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มุ ่งพ ัฒนามหาบ ัณฑิตท ี ่ม ีองค ์ความร ู ้ด ้านกฎหมายทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  

อันประกอบด้วยทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงของการปรับใช้กฎหมาย
และการวิน ิจฉัยขององค์กรตุลาการ ทั ้งในบริบทของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ  
โดยมุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาและวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในยุคแอนโธรพอซีน 
(Anthropocene) และสามารถปรับใช้ ว ิเคราะห์ วิพากษ์ และออกแบบกฎหมายเพื ่อรับมือกับปัญหา
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงมิติทางด้านสังคม การเมือง 
เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้ 
1. สร้างนักนิติศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ทางกฎหมายกับการพัฒนา ที่มีปัญญาคู่คุณธรรม เพื่อพัฒนา

ประเทศ  
2. สร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ที่สามารถการบูรณาการกับศาสตร์อื่น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม องค์กรภาครัฐและเอกชนที่นำความรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
3. สร้างงานบริการวิชาการด้านนิติศาสตร์เพ่ือการบริหารที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึก มุ่งพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรม  

ของชาติ ภายใต้หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
5.  สร้างสังคมที่ดีให้แก่ประเทศด้วยองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ที่สามารถการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง
สังคม ที่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ ตลอดจนต้องรู้จักรักษาสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  
มีการพัฒนาบุคลิกภาพและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้จัดให้มี
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยให้คณะภาษาและการสื่อสารเป็นผู้จัดการเรียน 
การสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ในการอ่านและค้นคว้าเอกสารประกอบการสอนหรือตำราภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนให้มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ซึ่งประกอบด้วย วิชาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้บริการ
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ห้องสมุด ธุรกิจไทย ภาวผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา เศรษฐกิจไทย การเขียน
รายงานทางวิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ บัณฑิตและคุณค่าความเป็นมนุษย์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ การเมืองและการปกครองไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษ ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ การสื่อสารยุคดิจิทัล และสังคมไทย โดยกองบริการ
การศึกษา สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้และนักศึกษายังสามารถ
เรียนผ่านทางระบบ E-Learning ของสถาบันได้อีกทางหนึ่งด้วย 

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ต้องการความรู้ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น  ๆ เพิ่มเติม สามารถ

ลงทะเบยีนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นเป็นวิชาเลือกได้ 

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยกองบริการการศึกษาและคณะภาษาและการสื่อสาร 

ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 5  วิชา  ดังนี้ 
สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
ND 4000  Foundation for Graduate Studies 

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    3  หน่วยกิต 
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3  หน่วยกิต 
LC 4002  Integrated English Language Skills Development 

ภส 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3  หน่วยกิต 
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development 

หมายเหตุ 
1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/หลักสูตรอื่น 

นักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
เปิดสอน ยกเว้นวิชาสัมมนาและวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและ 
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนำและอาจารย์ผู้สอน 

สำหรับคณะนิติศาสตร์มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)  
และนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต ที ่มีบางรายวิชาสอดคล้องกัน และบางรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะภาษา 
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และการสื่อสาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรนี้จึงสามารถลงทะเบียน
เรียน หรือร่วมฟังการบรรยายเพื ่อเป็นการเพิ ่มเติม หรือเสริมพื ้นฐาน หรือฟื ้นฟูองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  
และตามต้องการได ้

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
ชั้นสูง (ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว) ซึ่งนักศึกษาที่สอบผา่น
หลักสูตรดังกล่าวสามารถเทียบโอนรายวิชามายังหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน) 
ได้ ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การเทียบเท่า
รายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์กับหลักสูตร ก.ศป. รับรองของคณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 13.3  การบริหารจัดการ 
1.  มีผู ้อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนวิชา สพ 4000 พื ้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา  

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับคณะต่าง  ๆ  
และอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา 

2.  คณะภาษาและการสื่อสารประสานงานกับคณะต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะภาษาเปิดให้บริการแก่นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ 

3.  อาจารย์ที ่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที ่จะไปเรียนวิชา  
ของหลักสูตรอื่นเป็นวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ โดยมีนักวิชาการ
ศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาและข้อกำหนดของหลักสูตร 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ 

 1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทาง  

ด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรม
ของสังคม และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.2.1. เพื ่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในเนื ้อหากฎหมายภายในและกฎหมาย

ต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนอง
ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

1.2.2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่น 
ในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.2.3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะ  
ในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรม  
แก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร สป.อว. 
  และตามกรอบมาตรฐาน

คุณภาพระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

- อาจารย์ นักศึกษา และ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมใน 
  การพัฒนาหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
 ระดับนานาชาติและสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

- ส่งเสริมการทำวิจัยสหวิยาการ
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และวิจัย
ในการบูรณาการกฎหมายกับ

- จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 
- จำนวนโครงการวิจัยต่อปี 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สิ่งแวดล้อม และความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ศาสตร์อื่น และด้านกฎหมาย
เปรียบเทียบ 

- ส่งเสริมการทำวิจัยกรณีศึกษา
และสหวิทยาการ 

- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  
 ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
 และการบริการวิชาการ  

- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์นำเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 

- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการ
ทำวิจัยและการเรียนการสอน 

- จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ 
  การตีพิมพ์  
-  จำนวนการจัดการประชุมทาง 
  วิชาการระดับชาติและระดับ   
   นานาชาติ 
-  จำนวนอาจารย์ที่เสนอผลงาน  
วิชาการในต่างประเทศ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา 
โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ทีก่ำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกต ิที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ ทั้งนี ้การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน - เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่หนึ่ง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 
  ภาคเรียนที่สอง เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์  (นิติศาสตรบัณฑิต) จากสถาบันการศึกษา

ของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ให้เข้าเป็นนักศึกษา 

2. ในกรณีสมัครเข้าศึกษาโดยใช้ประสบการณ์ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานตามที่หลักสูตร
กำหนด 

4. ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครสอบเข้าศึกษา ต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำหนด มาแสดง
ก่อนการขอสำเร็จการศึกษา 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1.  นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการอ่านตำรา 

และการศึกษาค้นคว้า 
2.  นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานในการทำวิจัยและไม่ทราบถึงกระบวนการทำการศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง 
3.  นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนและการทำวิจัย 

 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
1.  หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางภาษาเพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
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2.  หลักสูตรได้กำหนดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2 และแนะนำแนวทางเพื่อพัฒนา
หัวข้อวิจัย 

3.  ในการหาหัวข้อวิจัย วิธีการทำวิจัย โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยและเค้าโครงภายในเวลา
ที่กำหนด และจัดให้มีการอบรการทำวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระเป็นกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 

4.  หลักสูตรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศเพิ่มเติมจากชั่วโมงการบรรยาย
ในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการศึกษาวิจัยต่อไป 

5.  หลักสูตรจัดให้มีการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์  และสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีผู้ให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ในระบบสารสนเทศ 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จำนวนนักศึกษาเข้าปีละ 60 คน 

2.5.1 แผน ก2 
ปี/ชั้นปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 10 10 10 10 10 
2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 10 10 10 10 

2.5.2 แผน ข 
ปี/ชั้นปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 50 50 50 50 50 
2 - 50 50 50 50 

รวม 50 100 100 100 100 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 50 50 50 50 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
ค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประมาณ     60, 000 บาทต่อหัวต่อปี 
ค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประมาณ     110, 000 บาทต่อหัวต่อปี 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) แบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการใช้สื่อออนไลน์ 



 

 

15 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2558 และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตร แผน ก2 หลักสูตร แผน ข 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาหลัก 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 3  หน่วยกิต 
6. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 
7. การสอบประมวลความรู้ - สอบประมวลความรู้  

รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

 3.2  รายวิชาในหลักสูตร 

 3.2.1  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียน

วิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา     3 (3-0-6) 
  ND 4000  Foundation for Graduate Studies 
  ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 (3-0-6) 
  LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 (3-0-6) 
  LC 4002  Integrated English Language Skills Development 
  ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ  3 (3-0-6) 
     บัณฑิตศึกษา 
  LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
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  ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 (3-0-6) 
 LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development 

 หมายเหตุ 
1. เงื่อนไขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ 
2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด 

 3.2.2  หมวดวิชาหลัก 
กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา    3 (3-0-6) 
LW 6001  Sociology of Law and Development 
กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย     3 (3-0-6) 
LW 6002  Legal Research Methodology 
กม 6003 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย    3 (3-0-6) 
LW 6003  English for Legal Studies 

3.2.3  หมวดวิชาเอก (15 หน่วยกิต) 
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก2 และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกเรียน 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษา จำนวน 15 หน่วยกิต 

1)  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน (Private Law) 
กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง  3 (3-0-6) 
LW 7101  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง     3 (3-0-6) 
LW 7102  Advanced Civil and Commercial Law 
กม 7103 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   3 (3-0-6) 
LW 7103 Theories and Principles of Civil Procedure Law 
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง     3 (3-0-6) 
LW 7304  Advanced Law of Evidence 
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
LW 7403  Information Technology Law 

2)  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 
กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   3 (3-0-6) 
LW 7201  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 
กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
LW 7202  Theory and Principle of Public Law 
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กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง      3 (3-0-6) 
LW 7203  Advanced Administrative Law 
กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง    3 (3-0-6) 
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure 
กม 7205 กฎหมายมหาชนภาคเศรษฐกิจและการคลัง   3 (3-0-6) 
LW 7205 Public Economic and Finance Law 

3)  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
     (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 
กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง       3 (3-0-6) 
LW 7301  Advanced Criminal Law 
กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3 (3-0-6) 
LW 7302  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
กม 7303 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง    3 (3-0-6) 
LW 7303  Advanced Criminology and Penology 
กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง      3 (3-0-6) 
LW 7304  Advanced Law of Evidence 
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
LW 7403  Information Technology Law 

4)  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
     (International Bussiness and Trade Law) 
กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   3 (3-0-6) 
LW 7101  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LW 7401  International Trade Law 
กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     3 (3-0-6) 
LW 7402  Intellectual Property Law 
กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
LW 7403  Information Technology Law 
กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
LW 7404  International Bussiness and Investment Law 
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5)  สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
    (International Law and ASEAN Community) 
กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LW 7401  International Trade Law 
กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
LW 7404  International Bussiness and Investment Law 
กม 7501 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
LW 7501  International Law and Development: Contemporary Issues 
กม 7502 กฎหมายประชาคมอาเซียน     3 (3-0-6) 
LW 7502  ASEAN Community Law 
กม 7601 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
LW 7601  Natural Resources and International Environmental Law 

6)  สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    (Natural Resources and Environmental Law) 
กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
LW 7202  Theory and Principle of Public Law 
กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง      3 (3-0-6) 
LW 7203  Advanced Administrative Law 
กม 7601 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
LW 7601  Natural Resources and International Environmental Law 
กม 7602 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
LW 7602  Comparative Environmental Law 
กม 7603 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
LW 7603  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law 

3.2.4  หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในหมวดวิชาเอกในสาขาอื่น สำหรับนักศึกษาแผน ก2 

จำนวน 3 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข จำนวน 12 หน่วยกิต  
กม 8101  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค     3 (3-0-6) 
LW 8101  Consumer Protection Law 
กม 8102  การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ    3 (3-0-6) 
LW 8102  Settlement of Disputes and Arbitration 
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กม 8103  กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 
LW 8103  Electronic Commerce Law 
กม 8201  สัมมนาปัญหากฎหมายมหาชน     3 (3-0-6) 
LW 8201 Seminar on Public Law Issues 
กม 8202  ระบบกฎหมาย และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน   3 (3-0-6) 
LW 8202 Legal System and Jurisprudence in Public Law 
กม 8203  กฎหมายรัฐสภาและพรรคการเมืองเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 
LW 8203 Comparative Parliament and Political Parties Law 
กม 8204  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน   3 (3-0-6) 
LW 8204  Fundamental Rights and Liberties 
กม 8205  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง    3 (3-0-6) 
             ของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ 
LW 8205  Law on Administrative Structure and Personnel 
กม 8206  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    3 (3-0-6) 
LW 8206  Law on Administration of State Affairs 
กม 8207  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   3 (3-0-6) 
LW 8207  Law on Local Administration 
กม 8208  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง   3 (3-0-6) 
LW 8208  Principle of Legality of Administrative Act 
กม 8209  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    3 (3-0-6) 
LW 8209  Law on Administrative Procedure 
กม 8210  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ 3 (3-0-6) 
LW 8210  People Participation and Public Decision Making Process 
กม 8211  กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ   3 (3-0-6) 
LW 8211  Law on Public Services 
กม 8212  กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญา  3 (3-0-6) 
    และการระงับข้อพิพาท 
LW 8212  Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management 
        and Dispute Resolution 
กม 8213  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ   3 (3-0-6) 
LW 8213  Law on Public Project Arrangement 
กม 8214  กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ  3 (3-0-6) 
LW 8214  Law on Public Private Partnerships 
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กม 8215  หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ    3 (3-0-6) 
LW 8215  Legal Principle on Constitutional Cases 
กม 8216  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     3 (3-0-6) 
LW 8216  Organic Law 
กม 8217  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ    3 (3-0-6) 
LW 8217  Law on State Responsibility 
กม 8218  กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง    3 (3-0-6) 
LW 8218  Law on Particular Administrative Case 
กม 8219  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
LW 8219  Comparative Administrative Law 
กม 8220  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) 
LW 8220  Comparative Constitutional Law 
กม 8221  หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  3 (3-0-6) 
LW 8221  Law on Inspection of the Exercise of State Power 
กม 8222  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  3 (3-0-6) 
LW 8222  Law on Prevention and Combating of Corruption 
กม 8301  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ     3 (3-0-6) 
LW 8301  Penalty Law 
กม 8302  นโยบายทางอาญา      3 (3-0-6) 
LW 8302  Criminal Policy 
กม 8303  ปัญหากฎหมายอาญา       3 (3-0-6) 
LW 8303  Legal Problems in Criminal Law 
กม 8304  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
LW 8304  Comparative Criminal Law 
กม 8305  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 
LW 8305  Comparative Criminal Procedures Law 
กม 8306  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม   3 (3-0-6) 

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
LW 8306  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes  

 and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region    
กม 8307  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
LW 8307  International Criminal Law 
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กม 8401  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการขัดกันทางกฎหมายและ   3 (3-0-6) 
        สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 

LW 8401  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
กม 8402  กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   3 (3-0-6) 
LW 8402  Insurance Law and Risk Management 
กม 8403  กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง     3 (3-0-6) 
LW 8403  Advanced Securities Law 
กม 8404  นิติเศรษฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
LW 8404  Law and Economics 
กม 8405  กฎหมายเทคโนโลยีทางการเงิน     3 (3-0-6) 
LW 8405 Financial Technology Law 
กม 8406  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ    3 (3-0-6) 
LW 8406  Bankruptcy Law and Business Reorganization 
กม 8407  กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี  3 (3-0-6) 
LW 8407  International Tax Law and Tax Planning 
กม 8408  กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ    3 (3-0-6) 

และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
LW 8408  International Law Concerning Trade, Service, and Investment 

in Southeast Asia Region   
กม 8501  กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
LW 8501  International Law and International Society 
กม 8502  หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
LW 8502  International Human Rights Law 
กม 8503  กฎหมายสนธิสัญญา      3 (3-0-6) 
LW 8503  International Law of Treaty 
กม 8504  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
LW 8504  International Relation Theory 
กม 8505  กฎหมายสหภาพยุโรป      3 (3-0-6) 
LW 8505  European Union Law 
กม 8506  กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
LW 8506  International Law on Peace and Security 
กม 8507  กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  3 (3-0-6) 
LW 8507  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
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กม 8508  กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
                 ในภูมิภาคอาเซียน      

LW 8508  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN 
กม 8509  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
LW 8509  International Humanitarian Law 
กม 8510  กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน  3 (3-0-6) 
LW 8510  International Law Concerning Status of Individuals 
กม 8511  กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ   3 (3-0-6) 
LW 8511  International Law Relating to Status of Refugees and Stateless 

Persons 
กม 8512  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 
LW 8512  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
กม 8601  ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
LW 8601  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment 
กม 8602  สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ    3 (3-0-6) 
LW 8602  Seminar in Disaster Management 
กม 8603  กฎหมายควบคุมมลพิษ      3 (3-0-6) 
LW 8603  Pollution Control Law 
กม 8001  การศึกษาตามแนวแนะ      3 (3-0-6) 
LW 8001  Directed Studies 
 

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
กำหนด 

3.2.5  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
กม 9000  การค้นคว้าอิสระ      3 (0-0-12) 
LW 9000  Independent Study 

3.2.6  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
กม 9004  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
LW 9004  Thesis 

3.2.7  การสอบประมวลความรู้ 
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข. 
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 3.3  แผนการศึกษา 

3.3.1  สำหรับภาคในเวลาราชการ 

1) แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ 

 สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต* 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 ภส 4001   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต* 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 ภส 4002   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต* 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 

กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 9004  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก       3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 กม 9004  วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
   รวม                 39 หน่วยกิต 



 

 

24 

2) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ 

 สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต* 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต* 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต* 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 

กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 9000   วิชาการค้นคว้าอิสระ       3  หน่วยกิต 

   รวม            39 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ:   1. * วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
  2. คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเลือกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม 
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3.3.2  สำหรับภาคนอกเวลาราชการ 

1) แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 

กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 9004  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก       3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 กม 9004  วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 
   รวม                 39 หน่วยกิต 
 

2) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 กม 6XXX   วิชาหลัก        3  หน่วยกิต 

กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   
 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 
 กม 7XXX   วิชาเอก        3  หน่วยกิต 

กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 8XXX   วิชาเลือก        3  หน่วยกิต 
กม 9000   วิชาการค้นคว้าอิสระ       3  หน่วยกิต 

 รวม                   39 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ:   

คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเลือกในแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม 

3.4  คำอธิบายรายวิชา 

3.4.1  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
 แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 ND 4000  Foundation for Graduate Studies 
 This course provides introduction to Thailand’s Politics and governance, economy, 
business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, 
physical health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for 
communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 
 สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ
อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 
เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูล
เฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
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 LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 The course is dedicated to enhance students’ basic understanding of English grammar 
necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, 
headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills and 
to be ready for academic and research papers. Emphasis is placed on developing students’ 
skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive 
at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, 
and developing their paragraphs, and critical reading skills. 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องต้น 
 LC 4002  Integrated English Language Skills Development 
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English listening, 
speaking, reading, and academic writing in introductory level. 

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต 
 ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน 

LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
This course is aimed to enhance students’  academic reading skills and strategies 

following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course.  In this 
course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for 
academic purposes. 

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3  หน่วยกิต 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษา
ที ่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส 4003  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development 
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 

Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training 
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for the students who require further development in English communication skills through 
individualized training. 
 

3.4.2  หมวดวิชาหลัก 
กม 6001  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา     3  หน่วยกิต 
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม 

และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย 
โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทาง
กฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง  ๆ ที่มีผลต่อการ
บัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

LW 6001  Sociology of Law and Development 
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules and 

social behaviors within the context of societal factors which affect law. Students will also learn 
how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of law, 
as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and interpretation 
of law.  The course will also equip students with knowlege on social issues in various 
dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories of 
sociology of law and other schools of thoughts. 

กม 6002  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ การทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ โดย

ศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้า  การพัฒนาหัวข้อ 
สมมติฐานการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ 
ศึกษาการตั้งประเด็น คําถามทางวิชาการ การตั้งคำถามวิจัย แนวทางในการจัดลําดับความคิดวิธีการนําเสนอ 
การทําเค้าโครงการ การเขียนและการลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาและการเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิง
วิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารและข้อมูลทางวิชาการที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนําเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ  จน
สามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ 

LW 6002  Legal Research Methodology 
This course aims to equip students with principles and research methods in law, thesis, 

or independent research in law by studying the materials and guidelines to find legal issues, 
research topics, hypotheses, concepts, and theories as well as methods for presenting 
academic works, such as setting up issues; academic questions; research questions; flows of 
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thoughts; presentation methods; project writing; sequences and relationships of contents; 
descriptive and analytical summaries; also the writing style of references and citation. This 
course uses a student-centric approach to enhance the students' practical skills in researching 
and presenting academic papers on the topics of their interest, leading up to a thesis or 
independent research. 

กม 6003  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย     3  หน่วยกิต 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน

ด้านกฎหมาย มุ่งเน้นการเสริมทักษะหลักด้านการอ่านและการแปล โดยทักษะรองที่นักศึกษาจะได้รับคือ 
ทักษะการฟัง การพูด และการเขียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านจับใจความและสรุปสาระสำคัญ
จากเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวบท
กฎหมายต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือและบทความทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ และใช้สื่อสารในการประกอบวิชาชีพของตนเองได้ คำศัพท์ทางกฎหมายจะครอบคลุมสาขาวิชา
ต่าง ๆ เช่น กฎหมายแพ่งและธุรกิจ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายมหาชน  
และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพด้านกฎหมาย 

LW 6003  English for Legal Studies 
In this course, the students will study English used in legal professions. It focuses on 

strengthening core reading and translation skills. It will also provide the students with listening, 
speaking, and writing skills to help them comprehend and draw conclusions from legal 
documents in English, such as contracts, international agreements, legal provisions of the 
foreign laws, legal textbooks, and journals, allowing them to write thesis papers and 
communicate in their legal professions. The legal terminology taught in this course will cover 
different subjects such as Civil and Commercial Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Public 
Law, International Law, and terminology related to the legal professions. 

3.4.3  หมวดวิชาเอก (15 หน่วยกิต)  

1)  สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน (Private Law) 

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ
ของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา  ศึกษา
ประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทาง
ละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางพัฒนา
กฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 
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LW 7101  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, 

law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each 
legal system.  The contents will include elements of contract, conditions of validity, 
interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and 
concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and 
legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries. 

กม 7102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช้ันสูง     3 หน่วยกิต 
ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง  ๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ 

ทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท องค์กรไม่แสวงหากำไร ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการ
ใหม ่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สําคัญ และโดยวิเคราะห์
แนวคําสอนและคําพิพากษา ตลอดจน ปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ 

LW 7102  Advanced Civil and Commercial Law 
This course aims to equip the students with fundamental principles and theories in 

civil and commercial law such as natural persons, juristic acts, debts, properties, partnerships, 
companies, non-profit organizations, family, inheritance, insurance, transportation, and new 
issues in civil and commercial law by comparing important legal principles in foreign laws 
and analyzing teachings, judgments, and civil and commercial law issues in Thailand and 
other countries. 

กม 7103 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ของประเทศไทย ทั้งในชั้นก่อนพิจารณาคดีและระหว่างพิจารณาคดี หลักการและวิธีการบังคับคดีแพ่ง 
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางปฏิบัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศไทยกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติประเทศอื่น 

LW 7103 Theories and Principles of Civil Procedure Law  

This course aims to analyze Thailand's civil procedure law's history, philosophies, 
theories, concepts, and evolution, both in the pre-trial and during the trial, principles and 
methods of execution of civil cases, as well as practical issues of civil procedural law in 
comparison with legal principles and practices of other countries. 
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กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง*      3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน

และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการกเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งใน
คดีอาญาและคดีแพ่ง ตลอดจนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายลักษณะพยาน ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

LW 7304  Advanced Law of Evidence 
This course focuses on the analysis of the history, philosophies, theories and concepts 

of the law of evidence in both accusatorial and inquisitorial systems, rules and procedures 
for evidence admission aimed at verification of truth in both criminal and civil cases, the 
concept of human rights protection in law of evidence, as well as studying and analyzing 
issues related to the law of evidence both in Thailand and in other countries. 

กม 7403  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ**    3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาทีเ่กี่ยวข้อง 

LW 7403  Information Technology Law 

This course aims to equip students with concepts and developments of law and legal 
mechanisms in the information society era. In this course, the students will study Thai law, 
laws in other countries, and related civil and criminal measures by focusing on the 
governance of new information technology and information management, including personal 
information, controlling and regulating electronic transactions, and cybersecurity of 
information infrastructures. 

หมายเหตุ : *เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
      **เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
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2)  สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law) 

กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง     3  หน่วยกิต 
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง  ๆ แนวคิดเกี่ยวกับ

อำนาจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้แก่ อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยก
องค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตย แนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม  หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานและกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ศึกษารูปแบบของรัฐบาล ในรูปแบบต่าง ๆ การจัด
โครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงประมุขของรัฐและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ หลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศึกษาวิเคราะห์
สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบัน การเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพ้ืนฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้
ผู ้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย 
ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของระบบการเมืองไทย 

LW 7201  Advanced Constitutional Law and Political Institutions 
This course aims to equip students with the origins and evolution of the concept of 

state and political systems, concepts of power in constitutional law, including constituent 
power and sovereignty, principles of separation of powers that execute the sovereign power, 
constitutional theory (Constitutionalism), fundamental rights and liberties, and rights and 
freedoms protection mechanisms, forms of government, the organization of constitutional 
institutions, including heads of state and customary constitutional law, the supremacy of the 
constitution, and the constitutional control mechanisms. In this course, the students will 
study and analyze the political conditions in each system to learn the concepts and theories 
related to the organization of the constitutional institutes, political issues that are related to 
the fundamentals of public law, also to use such concepts and theories to analyze problems 
in the organization of Thai political institutions, the forms of government, and to propose 
solutions on the organization of the structure of Thai political institutes in response to the 
political issues of Thailand 

กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน     3  หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ  
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้



 

 

33 

อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลา
การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจ
รัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย  

LW 7202  Theory and Principle of Public Law 
This course provides student with definitions and classifications of public law, evolution 

of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in modern 
times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for 
statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories.  It 
emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, 
rule of law (or Rechtsstaat) , meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, 
concepts and theories of public services, control of state power and discretion, as well as 
state power in emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, 
juristic methods in public law, and evolution and issues concerning Thai public law. 

กม 7203 กฎหมายปกครองช้ันสูง      3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ 

หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง  ๆ 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทาง
ปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง 

LW 7203  Advanced Administrative Law 
The course is designed to provide students background on history and qualities of 

administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, 
structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, 
and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of 
the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to 
control and check legality of the administrative acts. 
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กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่า

ด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาล
ปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองใน
ศาลปกครอง หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั ่วคราวก่อนการพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา การอุทธรณ์ 
ตลอดจนการบังคับคดี ปกครองตามคำพิพากษา และการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และการดำเนินคดี
ปกครองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ 

LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure 
This course provides students with fundamental concepts of control of administrative 

action by judicial review, general principles of administrative litigation and system of 
administrative courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative complaint, 
administrative court procedure, fact- finding in administrative cases, temporary measures or 
interlocutory relief, administrative trial, rendering of judgment, appeal, execution of 
judgment, and solving of competence conflict between courts.  The course will encourage 
students to study and make comparative analysis of legal principles on administrative court 
procedure law between Thailand and the other countries. 

กม 7205 กฎหมายมหาชนภาคเศรษฐกิจและการคลัง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการ รวมถึง

ลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เช่น 
หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม หลักการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน 
ศึกษาการจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทำทาง การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ โดย
ให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำโครงการของรัฐในประเด็นต่าง  ๆ กฎหมายเกี่ยวกับ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยและต่างประเทศ และศึกษาการดำเนินการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้เครื่องมือทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการดำเนินการ
ทางเศรษฐกิจของรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และศึกษากรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
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LW 7205 Public Economic and Finance Law 

In this course, the students will learn the school of thought in economic law, 
definitions, the origin of law and its evolution, characteristics and general principles of public 
economic law such as economic liberalization, principles of freedom of trade and industry, 
and property rights certification. The students will also learn the organization of the 
government's economics organs and the government's economic interventions by allowing 
the private sector to be responsible for providing public services establishing an enterprise 
and business unit in a local government organization. Students will also be equiped with the 
principles and concepts surrounding government projects, laws relating to private 
investments in public services in Thailand and other countries, the implementation of public 
monetary and fiscal policies, the government's use of public monetary, fiscal, and taxation 
tools, and the control over the government's expenditure, as well as interesting case studies.
    

3)  สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 (Criminal Law and Criminal Justice Administration) 

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง       3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง

และความรับผิดทางอาญาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึงพััฒนาการของกฎหมาย
อาญาและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

LW 7301  Advanced Criminal Law 
In this course, the student will study and analyze the history, philosophy, theories, 

concepts of criminal law, criminal penalties, and criminal liability of Thailand in comparison 
with laws in other countries, including the development and the problems of criminal law 
and law enforcement in Thailand compared to laws in other countries to improve the law 
to solve social issues in the current situation. 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของประเทศไทยทั้งในชั้นก่อนพิจารณาคดีและชั้นพิจารณาคดีโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม และศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีต่อประชาชนและสังคม 
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LW 7302  Theory and Principle of Criminal Procedure Law 
In this course, the students will learn and analyze the history, philosophy, theories, 

concepts and evolution of Thailand's criminal procedural law both in the pre-trial and trial 
proceedings, compared with laws in other countries, also learn the relationship of the 
criminal procedural law and the protection of rights and freedoms of individuals, as well as 
the issues of criminal procedural law affecting people and society. 

กม 7303 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการที่สำคัญทางอาชญาวิทยา โดยเน้นเกี่ยวกับ

สำนักความคิดทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งการกระทำความผิด และการป้องกันอาชญากรรม และศึกษา
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการที่เกี ่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิด การปฏิบัติต่อ
ผู้กระทำความผิดประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการใช้มาตราการอื่นแทนการลงโทษ ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือทราบและปรับปรุงนโยบายอาญาและทัณฑวิทยาของประเทศไทยให้ทันสมัย 

LW 7303  Advanced Criminology and Penology 
In this course, the students will learn and analyze important concepts, theories, history, 

and evolution of criminology, emphasizing the criminological schools, cause of crime, and 
crime prevention. The students will also learn and analyze the concepts, theories, history 
and evolution of penology, various treatments of offenders, and the use of other measures 
in lieu of punishment both in Thailand and other countries to modernize Thailand's crime 
prevention and penology policy. 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง      3 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน

และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการกเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งใน
คดีอาญาและคดีแพ่ง ตลอดจนแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายลักษณะพยาน ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

LW 7304  Advanced Law of Evidence 
This course will provide students with history, philosophy, theories, and concepts of 

evidence law in both Inquisitorial System and Accusatory System, rules and procedures for 
hearing evidence aimed at proving the truth in both criminal and civil cases as the concepts 
of human rights protection. The students will also learn and analyze issues related to 
evidence law both in Thailand and other countries. 
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กม 7403  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ*    3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาที่เก่ียวข้อง 

LW 7403  Information Technology Law 
This course aims to equip students with concepts and developments of law and legal 

mechanisms in the information society era by focusing on the governance of new information 
technology and information management, including personal information, electronic 
transactions control and governance, and cybersecurity compared with laws in other 
countries, also relevant civil and criminal measures. 

หมายเหตุ : *เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
 

4)  สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
 (International Bussiness and Trade Law) 

กม 7101 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง*   3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ความสําคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ
ของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา  ศึกษา
ประวัติ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทาง
ละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางพัฒนา
กฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

LW 7101  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law 
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, 

law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each 
legal system.  The contents will include elements of contract, conditions of validity, 
interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and 
concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and 
legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries. 
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กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายใน 2 ส่วน คือ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 

และ การค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของ กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้ง
ข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน  เช่น สินค้า 
การเกษตร ศึกษากลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ และ องค์กรระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของ 
WTO รวมไปถึงแนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานและมาตรการทางกฎหมายสำหรับสินค้าเฉพาะ
ด้าน โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะ
ได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ  ข้อกําหนดในการ ส่งมอบสินค้า ตราสารเครดิต  การชําระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญา ต่าง 
ๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

LW 7401  International Trade Law 
In this course, students will learn the law in two parts: international law relating to 

rules of the World Trade Organization (WTO) and international trade of the private sector. In 
the first part, students will learn the basic principles of international trade law, such as the 
principle of non-discrimination and the 'most favored nation' practice, international trade 
legal agreements and measures applicable to specialized commodities such as agricultural 
commodities. Students will also learn the WTO and WTO's International Dispute Resolution 
Mechanism, guidelines related to the fundamental principles and legal measures for 
specialized goods focusing on case studies from Thailand, the linkages of international trade 
law to other issues affected by trade liberalization, such as the protection of public welfare 
and safety, environmental issues, intellectual property protection. In addition, the course 
also provides the students with an understanding of private international trade, the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), terms of goods 
delivery (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, also contracts on freight 
transports by land, sea, and air as well as multimodal transports. 
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กม 7402 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      3  หน่วยกิต 
ศึกษาความรู ้ขั ้นสูงเกี ่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและสถานที่และบทบาทของ

ทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบั ตรตลอดจน
การรักษาความลับ การลวงขาย การคุ้มครองฐานข้อมูลและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น  ๆ ตลอดจน
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกได้เป็นอย่างดี 

LW 7402  Intellectual Property Law 
The course aims to provide students with an advanced knowledge of substantive 

intellectual property law, and of the place and role of intellectual property within domestic, 
regional and international contexts.  The course covers all the major IP rights, including 
copyright, designs, trade marks, and patents as well as confidentiality, passing off, database 
rights and other intellectual property protection.  Also this course enables students to 
develop a fully rounded understanding of intellectual property rights, their role in society 
and the impact of intellectual property on global economics and development. 

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด การพัฒนาการของกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร โดย

มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการกำกับเทคโนโลยีใหม่ด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล การควบคุมและกำกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางแพ่งและทาง
อาญาที่เก่ียวข้อง 

LW 7403  Information Technology Law 
This course aims to equip students with concepts and developments of law and legal 

mechanisms in the information society era by focusing on the governance of new information 
technology and information management, including personal information, electronic 
transactions control and governance, and cybersecurity compared with laws in other 
countries, also relevant civil and criminal measures. 
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กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด ต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

ระหว่างประเทศ และท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจและบริษัทในเครือ การจัดการภายในองค์กร อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ การระดมทุนทั้งใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดไร้คนกลาง รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนครั ้งแรก 
นอกจากนี้ ยังศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงิน การ
ลงทุน และแรงงานระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค เช่น การลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน 

LW 7404  International Bussiness and Investment Law 
This course guides students through the roles of large business organizations, especially 

public limited companies, to conduct modern international business related to technology 
and digital, such as artificial intelligence. Students will also learn the legal theories and 
concepts of business organizations and affiliated companies, internal management, duties 
and responsibilities of directors and executives, protection of the rights of shareholders, 
company merger, funds raising in the capital market, money market and no-middle market, 
also the rules for the initial public offering. In addition, the students will be equipped with 
the law related to international economic relations in finance, Investment, and international 
labour, both internationally and regionally, such as international direct investment foreign 
business operation, a bilateral Investment agreement, and investment promotion. 

หมายเหตุ : * เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน 

5)  สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
 (International Law and ASEAN Community) 

กม 7401 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ*      3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายใน 2 ส่วน คือ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก 

และ การค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน ในส่วนแรกจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของ กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง  รวมทั้ง
ข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่น สินค้า 
การเกษตร ศึกษากลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ และ องค์กรระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของ 
WTO รวมไปถึงแนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานและมาตรการทางกฎหมายสำหรับสินค้าเฉพาะ
ด้าน โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความ



 

 

41 

ปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะ
ได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่าง
ประเทศ  ข้อกําหนดในการ ส่งมอบสินค้า ตราสารเครดิต  การชําระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญา ต่าง 
ๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

LW 7401  International Trade Law 
In this course, students will learn the law in two parts: international law relating to 

rules of the World Trade Organization (WTO) and international trade of the private sector. In 
the first part, students will learn the basic principles of international trade law, such as the 
principle of non-discrimination and the 'most favored nation' practice, international trade 
legal agreements and measures applicable to specialized commodities such as agricultural 
commodities. Students will also learn the WTO and WTO's International Dispute Resolution 
Mechanism, guidelines related to the fundamental principles and legal measures for 
specialized goods focusing on case studies from Thailand, the linkages of international trade 
law to other issues affected by trade liberalization, such as the protection of public welfare 
and safety, environmental issues, intellectual property protection. In addition, the course 
also provides the students with an understanding of private international trade, the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), terms of goods 
delivery (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, also contracts on freight 
transports by land, sea, and air as well as multimodal transports. 

กม 7404 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ*    3  หน่วยกิต 
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด ต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

ระหว่างประเทศ และท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจและบริษัทในเครือ การจัดการภายในองค์กร อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ การระดมทุนทั้งใน
ตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดไร้คนกลาง รวมถึงหลัก เกณฑ์การเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนครั ้งแรก 
นอกจากนี้ ยังศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงิน การ
ลงทุน และแรงงานระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค เช่น การลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน 

LW 7404  International Bussiness and Investment Law 
This course guides students through the roles of large business organizations, especially 

public limited companies, to conduct modern international business related to technology 
and digital, such as artificial intelligence. Students will also learn the legal theories and 
concepts of business organizations and affiliated companies, internal management, duties 
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and responsibilities of directors and executives, protection of the rights of shareholders, 
company merger, funds raising in the capital market, money market and no-middle market, 
also the rules for the initial public offering. In addition, the students will be equipped with 
the law related to international economic relations in finance, Investment, and international 
labour, both internationally and regionally, such as international direct investment foreign 
business operation, a bilateral Investment agreement, and investment promotion. 

กม 7501 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย  3  หน่วยกิต 
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย -แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศ

อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 1955 อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของ
การพัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษา
หลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่
สำคัญอันเกิดขึ้นในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่างประเทศอื่น  ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศ
กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ถกเถียงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

LW 7501  International Law and Development: Contemporary Issues 
This course provides students for fundamental Knowledge of history, especially Asia-

Africa conference in Bandung, Indonesia in 1955 which is the source of development of 
international law towards principles of development within the framework of the United 
Nations, the World Trade Organization, and current regional organizations.  The course also 
provides background on international economic law principles that favor developing 
countries with a focus on key case studies in the framework of the World Trade Organization 
or other international forums which affect developing countries, especially Southeast Asian 
countries.  The course encourages students to engage debates on current issues in order to 
strengthen their initiative and creative thinking which prepares them for implementing law 
towards sustainable development, taking into account the context and legal factors in 
current international society 

กม 7502 กฎหมายประชาคมอาเซียน      3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานการณ์อันเป็นที่มา ของการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สำคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกำเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิต ิหลัก  ได้แก่  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการ 
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จัดองค์กรภายในประชาคมอาเซียนและการใช้อำนาจทางกฎหมายให้สอดคล้องกับกับหลักการพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีของพรมแดนและ  
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ  

LW 7502  ASEAN Community Law 
This course presents students with history and background of foundation of the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), key legal framework and instruments 
concerning region cooperation, origins of ASEAN Community and its three pillars: economic 
community; political-security community; and socio-cultural community, as well as legal 
implications and potential arising from the open border policy and the establishment of an 
ASEAN Community, also relationship between ASEAN and other regional communities.    

กม 7601 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ**  3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี 
และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์  
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
สารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน้ำ  
การบำรุงรักษาที่เป็นระบบในดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

LW 7601  Natural Resources and International Environmental Law 
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and 

environmental protection and management, international law and policies that bind Parties 
Members, and policies concerning international cooperation in natural resources and 
environmental management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the 
course will equip students with knowledge concerning conventions on biological diversity 
ecology, negotiating for an agreement to share the resources arising from the shared use, 
and analysis of risks in natural resources and the environment caused by chemicals, 
hazardous materials, marine environments, climate change, wetland conservation, 
systematic conservation of soil, water, forests, grasslands, metallurgy, and pollution 
reduction in Southeast Asia. 

หมายเหตุ : * เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
      ** เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 

 

44 

6)  สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (Natural Resources and Environmental Law) 

กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน*     3  หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ  
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้
อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลา
การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจ
รัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนใน
ประเทศไทย  

LW 7202  Theory and Principle of Public Law 
This course provides student with definitions and classifications of public law, evolution 

of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in modern 
times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for 
statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories.  It 
emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, 
rule of law (or Rechtsstaat) , meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, 
concepts and theories of public services, control of state power and discretion, as well as 
state power in emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, 
juristic methods in public law, and evolution and issues concerning Thai public law. 

กม 7203 กฎหมายปกครองช้ันสูง*      3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ 

หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทาง
ปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง 

LW 7203  Advanced Administrative Law 
The course is designed to provide students background on history and qualities of 

administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, 
structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, 
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and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of 
the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to 
control and check legality of the administrative acts. 

กม 7601 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี 
และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์  
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
สารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน้ำ  
การบำรุงรักษาที่เป็นระบบในดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้

LW 7601  Natural Resources and International Environmental Law 
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and 

environmental protection and management, international law and policies that bind Parties 
Members, and policies concerning international cooperation in natural resources and 
environmental management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the 
course will equip students with knowledge concerning conventions on biological diversity 
ecology, negotiating for an agreement to share the resources arising from the shared use, 
and analysis of risks in natural resources and the environment caused by chemicals, 
hazardous materials, marine environments, climate change, wetland conservation, 
systematic conservation of soil, water, forests, grasslands, metallurgy, and pollution 
reduction in Southeast Asia. 

กม 7602 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะ

จากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพ่ือนำมาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะ
เน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับ   
ข้อพิพาทนอกศาล 
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LW 7602  Comparative Environmental Law 
The course is aimed to guide students through the scopes and evolution of 

environmental laws of Thailand compared to other selected sample countries and different 
legal systems, and to understand the roles of legislative, judicial, and administrative bodies, 
as well as private and public sectors to protect and conserve environment and natural 
resources. It will focus on pollution problems solutions, environmental monitoring and 
evaluation, and dispute settlement out of courts. 

กม 7603 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3  หน่วยกิต 
ศึกษาประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครอง อนุรักษ์ และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นทั้งปัญหาในทางทฤษฎีและปัญหาทางปฏิบัติร่วมสมัยที่
เกิดขึ้นในบริบทของความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาและวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศภายใต้ขอบเขตของสาขากฎหมายมหาชนหรือสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับระหว่างประเทศภายใต้ขอบเขต
ของสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นักศึกษาจะต้องทําการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทํา
รายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้น เรียนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
และผู้สอน ที่มุ่งให้นักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
หรือการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป 

LW 7603  Legal Problems on Natural Resources and Environmental Law 
In this course, students will learn legal and policy issues related to protecting, 

conserving and using natural resources and the environment. It focuses on both theoretical 
and contemporary practical problems that arise in environmental change. The students will 
also be equipped with the national environmental law and policy issues within the scope of 
public law or other related fields. Students must conduct research on a topic of their interest, 
prepare a report, and present it to the class. In the end, the students will learn to exchange 
ideas with other students and teachers, which aims to develop the report into a self-study 
paper or thesis. 

หมายเหตุ : * เรียนร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 
       

3.4.4  หมวดวิชาเลือก 

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หลักกฎหมายและ

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กลไกและวิธีการแก้ไขหรือเยียวยาความ
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เสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค และหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษา
และปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภคของประเทศไทยกับประเทศอื่น 

LW 8101  Consumer Protection Law 
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of 

consumer protection law, legal measures for consumer protection, compensation or remedy 
for consumer damages and procedures for consumer cases, case studies, and issues 
concerning problems in enforcing the consumer protection law of Thailand, as well as other 
problems with regards to consumer protection, compared to the laws of other countries. 

กม 8102 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ    3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่าง ๆ 

ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษา
ระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อ
พิพาทรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อ
พิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลใน
สังคมระหว่างประเทศ 

LW 8102  Settlement of Disputes and Arbitration 
This course provides students with history, philosophy, theories, and concepts in an 

alternative dispute resolution, including negotiation, mediation, settlement, and arbitration by 
studying Thai laws, compared to international law concerning alternative dispute resolution. 
It provides an insight on the problems in the matter, legal principles and legal mechanisms 
for international disputes settlement, in comparison with various dispute resolution 
mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, at international and 
regional level.  It also guides students through participation of states, international 
organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals 
in settling the disputes, and case studies of the roles of International Court of Justice in 
maintaining international peace and justice. 

กม 8103 กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3 หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะรูปแบบ

และวิธ ีการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื ่ออิเล ็กทรอนิกส์  การชำระเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศ
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และระหว่างประเทศ มาใช้ในการทําสัญญาทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แทนการทําสัญญาแบบเดิม ผลกระทบ
ทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่าง ๆ จากการที่นําเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มา
ใช้ในการแสดงเจตนาแทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 

LW 8103  Electronic Commerce Law 
In this course, students learn history, philosophy, theories, and concepts of electronic 

commerce law, characteristics, forms and methods of e-commerce contracts, electronic 
signature, electronic payment, electronic money transfer, and electronic information exchange 
both at national and international levels, which are applied in various types of business 
contracts instead of the traditional contracts, legal impacts on civil and commercial laws as 
the result of the adoption of electronic commerce systems instead of an expression of intent 
in the paper-based system, problems and obstacles concerning the laws on electronic 
commerce in Thailand compared to other countries. 

กม 8201 สัมมนาปัญหากฎหมายมหาชน      3  หน่วยกิต 
ศึกษาและอภิปรายปัญหาและกรณีศึกษาทางกฎหมายมหาชนซึ่งอยู่ในความสนใจทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยการรับฟังแนวคิด มุมมองและการวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจน
นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายมหาชน 

LW 8201 Seminar on Public Law Issues 
In this course, students will learn and discuss public legal issues and case studies of 

their interests in Thailand and other countries. The students will learn and exchange ideas 
from experts, present the study results through problems analysis and synthesization, and 
propose solutions for the legal problems. 

กม 8202 ระบบกฎหมาย และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด ระบบกฎหมายมหาชนของประเทศไทยและต่างประเทศ การเกิดขึ้นของกฎหมาย

มหาชน ลำดับศักดิ ์และสถานะทางกฎหมายของกฎหมายมหาชนในลักษณะต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน นิติวิธี ในทางกฎหมายมหาชน อาทิ การใช้การตีความกฎหมายมหาชนแต่ละแขนง การอุด
ช่องว่างแห่งกฎหมาย หลังการใช้การตีความกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
มหาชน 

LW 8202 Legal System and Jurisprudence in Public Law 
This course will provide students with knowledge on the concepts of the public law 

system in Thailand and other countries, the emergence of public law, hierarchy of law, and 
legal status of public law in various aspects, characteristics of public law, juristic methods in 
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public law such as the use of interpretations of public law in each branch, filling the legal gap, 
jurisprudence, analysis of problems, and guidelines for the improvement of public law. 

กม 8203 กฎหมายรัฐสภาและพรรคการเมืองเปรียบเทียบ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิิวััฒนาการและรููปแบบของรััฐสภาทั้งของไทยและต่่างประเทศ วิธีการเข้้าสู่ตำแหน่งของสมาชิก

รัฐสภา ระบบเลื ือกตั ้งและการคำนวณคะแนน กฎหมายเลือกตั ้งของไทยและต่ ่างประเทศ บทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่
ของรัฐสภา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของ
รัฐสภา ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา การจัดองค์กรหน่วยธุรการของรัฐสภา ศึกษาวิวัฒนาการและประเภทของ
พรรคการเมือง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ กลไกการจัดตั้งและการ
ยุบเลิกพรรคการเมือง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการยุบพรรค
การเมือง 

LW 8203 Comparative Parliament and Political Parties Law 
In this course, students will learn the evolution and forms of the Parliament, both in 

Thailand and other countries, how to become a member of the Parliament, election system, 
vote calculation, electoral laws in Thailand and other countries, roles of the Election 
Commission in conducting elections honestly and fairly, roles and duties of the Parliament, 
the relationship between the Parliament and government, problems in the performance of 
duties of the Parliament, rules of the parliamentarian meeting, parliamentary administrative 
units. The students will also learn the evolution and types of political parties, legal system 
concerning political parties in Thailand and other countries, establishment and dissolution of 
political parties’ mechanism, the problems of political activities, and dissolution of political 
parties. 

กม 8204 หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน   3  หน่วยกิต 
ศึกษามโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพล

ต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ 

LW 8204  Fundamental Rights and Liberties 
In this course, students will learn thoughts, concepts, and theories on rights and 

freedoms of Western countries that influence the provisions on rights and freedoms under the 
Constitution of the Kingdom of Thailand.  It projects types and recognition of constitutional 
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rights and freedoms, equality, and dignity of persons, the protection of basic rights and 
freedoms by judiciary and other organs compared with issues, conflicts of basic rights and 
freedoms with other countries. 

กม 8205 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง     3  หน่วยกิต 
             ของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจาย 

อำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์และ
คาดการณ์แนวโน้มของการจัดโครงสร้างฝ่ายปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต และ
คดีปกครองที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐ 

LW 8205  Law on Administrative Structure and Personnel 
This course provides students with concepts and theories of administrative structure, 

the principle of power consolidation and decentralization, theory of legal persons of public 
law, structuring of central, regional, and local government, and structuring of government 
agencies according to their specific expertise. The course focuses on problem analysis, 
challenges to structure of the current administration, concepts and theories of government 
personnel and officials management under the law, by emphasizing analysis of current 
problems and obstacles in the administrative personnel management in Thailand and future 
trends of administrative structure and personnel in Thailand. 

กม 8206 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     3  หน่วยกิต 
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอำเภอ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการ
แทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ธุรการของศาลรวมถึงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน
ของต่างประเทศ 
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LW 8206  Law on Administration of State Affairs  
This course provides students with study and comparative analysis of basic 

philosophies and theories on public administration of Thailand compared to other countries. 
Principles and methods of structuring of administrative branch, law of central government 
organizing ministries, bureaus, and departments, rules of regional administration organizing 
provinces and districts, local government administration regulations, local government 
organization, both in general and special forms, acting on behalf or acting (position) , laws 
concerning government reform, law on state-owned enterprises, public organizations, and 
administrative bodies of the courts, as well as of the constitutional organizations by 
comparison with laws on administration of state affairs of other countries. 

กม 8207 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดตั้ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกในการกำกับ ดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ
ศึกษาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

LW 8207  Law on Local Administration 
This course guides students through the law on decentralization, establishment, 

structure, powers of local administrative organizations, and relationship between local 
government administration and other relevant organizations, local fiscal administration,  
personnel administration of local administrative organizations, regulatory mechanism, 
supervisory body of local administrative organizations, and people participation processes in 
local government administration, as well as establishment of business units in local 
administrative organizations, by comparing the local government administration of Thailand 
with other countries. 

กม 8208 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง คำสั่ง ทาง

ปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของ
การกระทำทางปกครอง มาตรการการสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดย
พิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึง 
ศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 
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LW 8208  Principle of Legality of Administrative Act 
This course introduces the concepts and types of administrative action, administrative 

orders, rules, and administrative contracts. In addition, the course provides students with the 
elements and conditions of the administrative action,the  legal effects of administrative action, 
the measures, the ending, the termination, and the revocation of administrative acts by 
considering general conditions of completeness of administrative action and discretion.  The 
course also disusses the principles of legality of administrative actions. 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ 

ต่างประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทาง
ปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ การปฏิบัติราชการทาง
ปกครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอร มันและ
ประเทศฝรั่งเศส 

LW 8209  Law on Administrative Procedure 
The course provides students with background and concepts of administrative 

procedures law of Thailand and other countries, status and scope of application of the Law 
on Administrative Procedures of Thailand, basic concepts of the decision process of the 
administrative branch of Thailand, general principles and rules of the decision process of 
administrative officials, forms and legal effects administrative orders, appeal and revocation of 
administrative orders, reconsideration, execution, legal time frame, prescription, and 
administrative procedure law of Germany and France. 

กม 8210 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ  3  หน่วยกิต 
ศึกษาข้อความคิดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย สาเหตุและ

ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

LW 8210  People Participation and Public Decision Making Process 
In this course, students will learn the basic principles of government administration 

under democracy, causes and changes in the current government decision-making process, 
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concepts and principles of public participation in government decision-making processes, and 
forms, methods, and legal implications of public participation. The students will also learn the 
problems and decision-making processes of people's participation in Thailand and other 
countries. 

กม 8211 กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ เครื่องมือของ
ฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนคดีปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ 

LW 8211  Law on Public Services 
This course provides students with evolution, terminologies, key criteria for public 

service provision, relationship between public services of various types of organizations, also 
method of public services, public service tools, concepts and laws related to the operation 
of state enterprises, public organizations, and public services at the national and local 
administrative level, private sector investment and participation in public services, as well as 
administrative litigation concerning public services. 

กม 8212 กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญา   3  หน่วยกิต 
      และการระงับข้อพิพาท 
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของ สัญญาทาง

ปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทางปกครอง หลัก เอกสิทธิ์ของ
ฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลยภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับ การ
จัดทำบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกใน การ
ระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบต่าง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง 
ศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างคดีของไทยและ 
ต่างประเทศ 

LW 8212  Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management 
    and Dispute Resolution 

This course provides students with concepts and laws regarding administrative 
contracts, characters and types of administrative contracts, legal systems, rights and 
obligations under administrative contracts, principle of power to privileges of administrative 
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agencies in administrative contracts, fiscal balance in administrative contracts, public service 
principles, laws and regulations relating to administration of administrative contracts, 
mechanisms for dispute settlement in administrative contracts, arbitration and judicial review 
in administrative courts, as well as disputes over administrative contracts by comparing law 
and cases of Thailand with those of foreign countries. 

กม 8213 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ    3  หน่วยกิต 
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำโครงการของร ัฐและ  

การร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ 
โครงการของรัฐ เช่น การทำประชาพิจารณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์การ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหลักการสำคัญในการวิเคราะห์โครงการของรัฐ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการ และการกำกับดูแลโครงการของรัฐเพื่อให้การดำเนิน
โครงการของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
และตัวอย่างโครงการของไทยและต่างประเทศ 

LW 8213  Law on Public Project Arrangement 
In this course, students will learn law and legal frameworks related to public project 

arrangement and state investment, laws related to public participation in public project 
arrangement such as public hearings, Strategic Environmental Assessment ( SEA) , 
Environmental and Health Impact Assessment, as well as key principles in project appraisal, 
feasibility studies, and analysis of project execution factors, also laws regulating the control, 
management, and oversight of public projects to ensure the legality and effectiveness of 
public projects compared to those of foreign countries. 

กม 8214 กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ  3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดมาตรฐานของสัญญา

ร่วมลงทุน การคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ การคัดเลือกคู่สัญญา การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือก และหลักประกันสัญญารว่ม
ลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแล
โครงการร่วมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐในระดับชาติ และการร่วม
ลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการร่วม
ลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจ 
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LW 8214  Law on Public Private Partnerships 
In this course, students will learn the laws and principles related to investment in 

government affairs, standardization of joint investment contracts, project value calculation, 
investment in government affairs, the natures of the private sector that can invest in 
government affairs, selection of contracting parties, the stipulation of conditions in the 
contract, selection methods and collateral for investment contracts, laws relating to contract 
preparation and contract management, the legal mechanism for regulating joint investment 
projects and the resolution of disputes that arise from investment contracts in government 
affairs. The students will also learn and analyze problems related to private investment in 
state affairs at the national level and joint investments in local government organizations' 
affairs through comparative analysis of law and case studies of private investment projects in 
Thailand and other countries. 

กม 8215 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการ ความหมาย และสาระสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ 
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและต่างประเทศ รวมถึง 
หลักการพื ้นฐานของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคำวินิจ ฉัยในคดี
รัฐธรรมนูญ 

LW 8215  Legal Principle on Constitutional Cases 
This course guides the students through the development, definitions, principles of 

constitutionality, and the protection and safeguard of the supremacy of constitution, 
evolution, structure, and powers of institutes empowered to review constitutionality in Thai 
legal system.  compared to other countries.  The course also introduces students to the basic 
principles of procedure for constitutional cases and the status and effects of the constitutional 
court judgments. 

กม 8216 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการสำคัญและแนวความคิดพื ้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อความคิด  

ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ 
อาทิ การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรการได้มาซึ ่งสมาชิกว ุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งศึกษากฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
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LW 8216  Organic Law 
This course provides the students with fundamental principles and basic concepts of 

constitutional law, the constitutional concepts and principles of Thailand, as well as the 
concepts and principles enshrined in organic laws for various matters, e. g.  the House of 
Representatives election, the selection of senators, and the Election Commission of Thailand. 
The couse also covers the issues of political parties, the national referendum, the 
constitutional court procedure, procedures for trials against holders of political positions, 
ombudsperson, corruption prevention and suppression, and State Audit Commission, as well 
as the constitutional law of foreign countries. 

กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภทของ

ความรับผิดของรัฐ ความรับผิดของรัฐโดยมีความผิดและปราศจากความผิด การดำเนินการเมื ่อเกิด  
ความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในต่างประเทศ
และศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง 

LW 8217  Law on State Responsibility 
This course provides students with evolution, fundamental concepts, types of state 

liability with and without guilt, and actions to be taken for damages caused by administrative 
officers, compared with the law and administrative court judgments concerning state 
responsibility of other countries and relevant judgements. 

กม 8218 กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง     3  หน่วยกิต 
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของ

กฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวอย่างคดีที่สำคัญ
ในแต่ละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คำสั่ง และการห้ามการกระทำ คดีปกครอง
เกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมืองการควบคุม
อาคาร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  
คดีปกครองเก่ียวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเก่ียวกับท่ีดิน 

LW 8218  Law on Particular Administrative Case 
This course provides students with specific cases and specific natures of each 

administrative case, essences of specific laws relating to the case, causes of the lawsuit in 
each category, and key case studies, cases related to revocation of rules, and orders and 
prohibition orders, negligence of duty or performance of duties with delays, violation or other 
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liability, urban planning and building control, nuisance, environmental case, administrative 
personnel management, local government administration, and land ruling. 

กม 8219 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบ

กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง 
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง ลักษณะและ
ประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

LW 8219  Comparative Administrative Law 
This course provides students with evolution of administrative law and the basic 

principles of administrative law in each legal system of other countries such as the structure 
of administrative branch, concepts, legality, and control of administrative action, characteristics 
and types of administrative cases, and administrative procedure. 

กม 8220 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมือง การคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ 

ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐบาลในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเน้นวิเคราะห์สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหล่านั้น เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง  ๆ ข้างต้น วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ ประเทศแต่ละ
ประเทศ 

LW 8220  Comparative Constitutional Law 
In this course, the student will learn origins and evolution of constitutional law, political 

institution structure, fundamental rights and freedoms, as well as the constitutionality of 
countries serving as the models for each legal system, e.g. U.K., USA, France, and Germany. It 
highlights on the analysis of political and socio-economic background which are the roots of 
constitutional law and political structure of such countries, also comparative analysis of Thai 
constitution and other countries which develop their constitutional law based on the country 
models aforesaid.  It provides analysis on the outcomes of such development and guidelines 
on how to renew the constitutional law to be in line with evolving socio- economic and 
political changes of each country. 
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กม 8221 หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในลักษณะต่าง องค์กร

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง
ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
โดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

LW 8221  Law on Inspection of the Exercise of State Power 
This course provides students with concepts, principles and laws related to the 

inspection of the exercise of state powers in various ways, organization empowered to inspect 
the exercise of state power, the inspection prior to office, during tenure, and termination of 
office, inspection by people, also tort liability of government officials. 

กม 8222 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ศึกษา 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญา
ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สิ นที่เกี ่ยวข้องกับ 
การทุจริต ศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหน้าที ่ของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

LW 8222  Law on Prevention and Combating of Corruption 
This course guides students through law on government administration and prevention 

of corruption and misconducts through legal and corruption prevention measures. It provides 
backgrounds on United Nations Convention Against Corruption, 2003, principle of conflict of 
Interests, laws concerning filing and disclosure of property and debts, executive measures to 
prevent and combat corruption, studies on law and theories concerning tracking of properties 
related to corruption, corruption cases procedure in corrupt and misconducts branch of 
criminal courts, duties of the agencies responsible for the prevention and suppression of 
corruption in Thailand and other countries. 
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กม 8301 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของ

ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ”   
ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษา
การดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับโทษ 

LW 8301  Penalty Law 
In this course, students will learn theories on penalties and law on criminal sanctions 

of Thailand and foreign countries such as UK, Germany, France, and compared with UN 
standards, especially the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to which 
Thailand is party.  It also includes operations of correction department and other agencies 
related to penalties. 

กม 8302 นโยบายทางอาญา       3  หน่วยกิต 
ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำ

ความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่าง ๆ ในระบบ คอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

LW 8302  Criminal Policy 
This course provides students with policies to determine criminal liabilities against the 

backdrop of social context, criminal behaviors, and various factors, compared between 
Common Law and Civil Law systems.  The course also introduces students to the reasons for 
creating criminal liability theories, also current concepts and the future treands. 

กม 8303 ปัญหากฎหมายอาญา        3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิด

อาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
LW 8303  Legal Problems in Criminal Law  
This course provids background on specific key issues in criminal law in both  

substantive law and procedure law, also transnational criminal law and concepts of UN 
conventions concerning criminal law. 
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กม 8304 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศ

ฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมาย
เปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

LW 8304  Comparative Criminal Law 
This course provides a comparative study of criminal law theories, compared between 

Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System 
countries, e.g.  England and the USA on several issues, such as structure of criminal liabilities, 
juristic methods, interpretation and applicatoin of law of each legal system, compared with 
Thai legal system. 

กม 8305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น 

ประเทศฝรั ่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของ
ทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทาง
อาญาของ   แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย 

LW 8305  Comparative Criminal Procedures Law 
This course provides a comparative study of the criminal procedure, compared 

between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law 
System countries, e. g.  England and the USA on several issues, such as concepts of criminal 
procedure law, pre- trial procedure, control of powers of inquiry officials, discretionary power 
of public prosecutors, roles of lawyers in the criminal procedure, trial procedure, and the 
penalties of each legal system, compared with Thai legal system. 

กม 8306 กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    3  หน่วยกิต 
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้น
ให้นักศึกษามีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดย
คำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค  
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LW 8306  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes  
    and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region    

This course introduces students to the phenomena of several patterns of transnational 
crimes occured in Southeast Asia Region, and efforts to initiate cooperation among countries 
within the international legal framework, and regional legal framework to tackle such 
problems.  It also highlights students' creativity in presenting ideas for future collaborative 
development, taking into account legal and regional contexts. 

กม 8307 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      3  หน่วยกิต 
ศึกษาเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที ่มีลักษณะเป็นความผิด
อาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการ
จัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิ  องค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่
ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ 

LW 8307  International Criminal Law 
This course guides students through jurisdietion of the court and states’ enforcement 

of criminal law in cases where there is an international factors, extradition, and international 
criminal cooperation, cooperation in the prevention and suppression of transnational 
organized crimes, suppression of terrorism, types of offenses that constitute serious crimes 
that threaten international peace, legal principles that constitute the framework for the 
establishment of an international judicial body to convict criminal offenses, e.g. international 
tribunal to convict international crimes in Yugoslavia, Rwanda, and Cambodia. It also includes 
roles and responsibilities of the International Criminal Court and the relationship of the Court 
with the United Nations. 

กม 8401 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ    3  หน่วยกิต 
   สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 

ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนใน
กรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศ
ไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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LW 8401  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
This course provides students with the evolution and theories of legal principles used 

to solve the conflicts of private law where there is an international element. It also highlights 
on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of international 
private contracts where there is an internation element, and legal relationship with 
international law related to international trade and investment. 

กม 8402 กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง    3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยใน

การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญใน
กระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึง
การศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมิน
ความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท  

LW 8402  Insurance Law and Risk Management 
This course guides students through concepts and evolution, theories, principles, and 

roles of insurance for national trade and economy promotion to be in line with national 
economic and social development guidelines.  It also touches upon the problems and 
obstacles in insurance law, important roles of risk management process.  The course also 
provides studies on reviewing of insurance companies’  controls and management, effective 
risk management system, and By Line of Business risk assessment. 

กม 8403 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขาย

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาจากต่างประเทศ
และปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน 

LW 8403  Advanced Securities Law  
In this course, students will learn rules and laws concerning capital markets, debt 

securities, equity securities, securities offering, stock exchange, futures exchange, acquisition 
of property, unfair trading practices, insider trading, securities Involving foreign sources,  and 
legal issues in developing capital markets. 
  



 

 

63 

กม 8404 นิติเศรษฐศาสตร์       3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและ

สถาบันทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น การปรับใช้เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กับกฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด 
กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน รวมถึงนิติเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม 

LW 8404  Law and Economics 
This course introduces the students with the use of economic analysis to illuminate 

the law and legal institutions in a variety area of law, for example, contract law, tort law, 
property law, criminal law, international law and public law, including behavioral law and 
economics. 

กม 8405 กฎหมายเทคโนโลยีทางการเงิน      3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการและแนวคิดสำคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี หรือฟินเทค โดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายและการกำกับดูแลของคริปโตเคอร์เรนซี  การเสนอ
ขายเหรียญครั้งแรกต่อประชาชน สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในบริการ
ทางการเงิน การกู้ยืมเงินออนไลน์ ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแนะนำ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังศึกษาระบบการเงินที่ไม่รวมศูนย์หรือไม่ผ่านตัวกลาง
เช่น สัญญาอัจฉริยะ และระบบแพลตฟอร์มในการระดมทุนรวมถึงพัฒนาการเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี
การจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีการตรวจสอบดูแลหรือ เทคโนโลยีการทดสอบระบบเป็นต้น 

LW 8405 Financial Technology Law  
In this course, students will explore key legal principles and concepts related to tech-

driven financial innovation (FinTech), particularly the legal and regulatory issues of 
cryptocurrencies, Initial coin offerings, central bank-issued digital currencies (CBDCs),  
blockchain technology used in financial services, online loan, new payment system or the use 
of artificial intelligence in introducing financial products and services (Robo advice), etc. 
Students will also be equipped with the financial system that is not centralized or through an 
intermediary, decentralized finance (DeFi), such as smart contracts and fundraising platforms, 
crowdfunding platforms, including developments in specific areas such as management and 
regulatory technology (RegTech), supervision technology (SupTech), or regulatory sandboxes, 
etc. 
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กม 8406 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือแก้ไขปัญหา

การบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็น
สภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่ วไป 
ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการ
เหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี ่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้และศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ 

LW 8406  Bankruptcy Law and Business Reorganization 
This course guides students through an evolution, rationales, and necessity of 

principles of bankruptcy and business reorganization in resolving debt repayment problems 
and allocating the debt repayment to the creditors in the condition that the debtor is not in 
a repayable condition. Also, it introduces students to relevant court procedure, a relationship 
of these measures with other relevant laws, rights and duties, also the roles of all stakeholders, 
an overview of the economic systems, as well as the roles of states in these processes 
compared to international law on bankruptcy. 

กม 8407 กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี   3  หน่วยกิต 
ศึกษาหลักการสำคัญว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน มาตรการเพื่อควบคุมการจัดตั้งบริษัทด้ว ยเงินทุนต่ำ มาตรการ
ป้องกันการกักเก็บกําไรไว้ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีเป็นการทั่วไป 
ตลอดจนการวางแผนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดินแดนภาษีต่ำ รวมถึงการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่  ๆ เช่น 
ภาษีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ภาษีว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น. 

LW 8407  International Tax Law and Tax Planning 
In this course, students will learn important principles of tax law, concepts, theories 

and case studies of international taxes, especially concerning double taxation conventions, 
measures to prevent transfer pricing between companies or juristic partnerships that are 
related measures to control the establishment of a company with low capital, measures to 
prevent profit retention in countries with low tax rates,  measures to prevent tax evasion, tax 
planning, tax benefits, low tax territory, new types of taxation such as the tax on electronic 
services from foreign countries, taxes on digital assets such as cryptocurrency taxes, and land 
and building taxes, etc.  
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กม 8408 กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ     3  หน่วยกิต 
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยวและกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับ
ต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอ้ือหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อการร่วม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบ
ข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ  

LW 8408  International Law Concerning Trade, Service, and Investment 
    in Southeast Asia Region   

The course guides students through the evolution of economic cooperation and 
integration until the emergence of the ASEAN Economic Community.  It provides background 
on the principles of single market and regional rules applicable to ASEAN trade, ratification to 
conventions and gaps of Thai law which are conducive to or are problematic for regional 
economic integration, also principles of regional economic disputes and the framework of 
economic cooperation between the ASEAN Community and other countries. 

กม 8501 กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศท่ี

มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิดขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ 
ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ใน
สังคมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายใน
สังคมระหว่างประเทศ 

LW 8501  International Law and International Society 
This course provides students a forum to study the evolution of international law from 

past to present, which derived from international relations to the emergence of the principles 
of protection of international interests, impacts of international law on globalized world, 
guidelines for development of international law in response to the evolving international 
societies and to their new issues arising from the borderless phenomenon, and relationship 
between international entities. 
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กม 8502 หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมไปถึง ทฤษฎี 

หลักการพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษา
หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณี ระหว่าง
ประเทศ รวมไปถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ศึกษาบทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศ และองคภาวะอื่น ๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
ศึกษาปัญหาการใช้บังคับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในบริบทที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ 
เช่น การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นต้น  ที่มีความสําคัญและถูกเอ่ยถึงใน
บริบทของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามี มุมมองและมีวิสัยทัศน์ในการ
ออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 

LW 8502  International Human Rights Law 
This course provides students with a background on the evolution of recognition and 

protection of human rights, especially the development of international norms arising from 
the time after World War II. The course also includes theories, principles, and specific qualities 
of international human rights law, sources of human rights law, both from international 
instruments and from international customary law, roles of international organizations and 
other international entities concerning human rights protection, and important issues of 
human rights, particularly those of Thailand and other countries in ASEAN. The course will 
equip students with perspectives and visions, enabling them to design law and to use the 
existing law as a tool to solve those problems. 

กม 8503 กฎหมายสนธิสัญญา       3  หน่วยกิต 
ศึกษาบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุม

สนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอ่ืนของกฎหมายระหว่างประเทศ 

LW 8503  International Law of Treaty  
This course provides students with souces of international law, concept and principles 

of international law covering international treaties, especially the Vienna Convention on the 
Law of Treaty, 1969.  It also includes relationship between international treaties and other 
sources of international law. 
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กม 8504 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวั ตน์ในปัจจุบัน ศึกษา
ความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการ
กำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ 

LW 8504  International Relation Theory  
This course guides students through history and major events in the international 

community, especially since after the World War II to cold war, which divided the world into 
two powers, until the present era of globalization.  It highlights on the concepts and theories 
of cooperation and conflicts, global issues, and the political concepts and theories used in 
international policy. 

กม 8505 กฎหมายสหภาพยุโรป       3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพ

ยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั ่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ 

LW 8505  European Union Law  
In this course, students will learn history and evolution of the European integration, 

legal system of the the European Union, roles and functions of various organizations formed 
under European Union, evolution of the economic integration and cooperation on social, 
culture, and security dimentions within the EU framework. It also provides background on the 
relationship between the European Union and other countries in the region. 

กม 8506 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ   3  หน่วยกิต 
ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษาสันติภาพ

ระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ บทบาท
ขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่าง
ประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่าง
ประเทศเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว  
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LW 8506  International Law on Peace and Security 
This course provides students with history and background of the law applicable to 

war and international peacekeeping, international peacekeeping mission under the United 
Nations framework, roles of regional organizations in maintaining international peace, and 
states’  commitment to international peacekeeping.  It also highlights on the threats to 
international peace, such as conflicts with minority, terrorism, transnational crimes and the 
international in responses to such problems. 

กม 8507 กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการอนุวัติ

การและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่าง  ๆ ในระบบ
สหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน เช่น คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก  และศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่าง ๆ ในบริบทของ
อาเซียน 

LW 8507  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms  
This course guides students through the evolution and international efforts to design 

a system to monitor the application of international law to protect human rights.  It also 
provides students with the roles of various organizations under the UN system for the 
protection of human rights, the evolution of human rights protection system by regional 
mechanisms, especially the establishment of the European Court of Human Rights and the 
Inter-America Court of Human Rights, the roles of the ASEAN human rights mechanisms and 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and the ASEAN Commission on 
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children.  The course also includes 
possibilities to promote human rights, taking into account of different legal systems in ASEAN. 

กม 8508 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม   3  หน่วยกิต 
ในภูมิภาคอาเซียน      

ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกำเนิด
ขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มี
มนุษย์เป็นศูนย์กลางดังที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน  วิพากษ์ 
กรณีศึกษาที่เกี ่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและ
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ผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมาย
เพ่ือความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในภูมิภาค 

LW 8508  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN 
This course provides students with history of social and cultural cooperation in ASEAN, 

as well as the emergence of the ASEAN Socio-Cultural Community, framework of the human-
centered ASEAN development as reflected in the direction of ASEAN Socio- Cultural 
Community Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural 
issues in ASEAN and with a highlight on legal issues and impacts, and initiatives for 
recommendation under legal framework for social and cultural cooperation, taking into 
account various factors in the region. 

กม 8509 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัด

ผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม 

LW 8509  International Humanitarian Law 
In this course, students will learn the laws of war and armed conflicts, principles 

for limiting the consegvencese of war and the use of force on individuals, roles and duties of 
international organizations in protecting and assisting indiviguals during wartime, migration of 
people affected by war, and protection of children and women who are fallen victims of wars. 

กม 8510 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน   3  หน่วยกิต 
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชน

ในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการ
คุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย 
หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อ
สังคมระหว่างประเทศ 

LW 8510  International Law Concerning Status of Individuals  
This course provides students with the development of international law on legal 

personality and the roles of individuals in the international community, in the aspects of 
economy, human rights, and international humanitarian principles.  It also includes 
international protection of the rights of individuals, especially for vulnerable individuals, such 
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as refugees, stateless persons, or ethnic minorities. It also touches on philosophy of the roles 
and responsibility of individuals to the international community. 

กม 8511 กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ    3  หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยทั้งที่

มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศ
ไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย 
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
ในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการ
คุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

LW 8511  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons 

This course provides students with the definition of refugees and stateless persons, 
principles on refugee protection, both under international instruments and customary 
international law.  It also includes problems on refugees in Thailand, Thailand’ s legal 
frameworks covering refugee issues, roles and functions of Thai government agencies and the 
UNHCR and other international organizations, as well as international NGOs in providing 
protection to refugees in Thailand.  The course also touches on law of nationality and the 
protection of stateless persons, study on stateless populations in Thailand and in Southeast 
Asia, guidelines for reducing the numbers of stateless persons and the protection of stateless 
persons in the region, particularly, the positive impact of establishment of ASEAN Community. 

กม 8512 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ    3  หน่วยกิต 
สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ 

ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนใน
กรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศ
ไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

LW 8512  Conflict of Law Rules and International Private Contract 
This course provides students with the evolution and theories of legal principles used 

to solve the conflicts of private law where there is an international element. It also highlights 
on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of international 
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private contracts where there is an internation element, and legal relationship with 
international law related to international trade and investment. 

กม 8601 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  3  หน่วยกิต 
ศึกษาประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครอง อนุรักษ์ และใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นทั้งปัญหาในทางทฤษฎีและปัญหาทางปฏิบัติร่วมสมัยที่เกิดขึ้น
ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาและวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นปัญหากฎหมาย
และนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อมระดับประเทศภายใต้ขอบเขตของสาขากฎหมายมหาชนหรือสาขาอื ่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับระหว่างประเทศภายใต้ขอบเขต
ของสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นักศึกษาจะต้องทําการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทํา
รายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้น เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
และผู้สอน ที่มุ่งให้นักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ
การเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป 

LW 8601  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment 
In this course, students will learn legal and policy issues related to protecting, 

conserving and using natural resources and the environment. It focuses on both theoretical 
and contemporary practical problems that arise in environmental change. The students will 
also be equipped with the national environmental law and policy issues within the scope of 
public law or other related fields. Students must conduct research on a topic of their interest, 
prepare a report, and present it to the class. In the end, the students will learn to exchange 
ideas with other students and teachers, which aims to develop the report into a self-study 
paper or thesis. 

กม 8602 สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ     3  หน่วยกิต 
สัมมนาประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข ้องการจ ัดการภัยพิบ ัต ิ ได ้แก ่ การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ  

การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย การบูรณะและฟื้นฟูหลั ง
ภัยพิบัติและความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพ่ือบรรเทา
ภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน เป็นต้น 

LW 8602  Seminar in Disaster Management 
This course provides a forum for students to discuss about disaster management, 

including climate change, disaster preparedness and prevention, law to prohibit the use of 
land in disaster risk areas, disaster recovery and reconstruction, and international cooperation 
in disaster management, such as the establishment of ASEAN Standby Arrangement for Disaster 
Relief and Emergency Response. 
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กม 8603 กฎหมายควบคุมมลพิษ       3  หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท 

และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม
และจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า  
รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนา
เอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการควบคุมและจัดการมลพิษ 

LW 8603  Pollution Control Law 
In this course, students will learn concepts and principles of laws related to pollution 

control and management, types, conditions, problems and impacts of pollution, measures for 
the control and management of pollution, such as social, economic and precationary 
measures.  It also touches upon the concepts of state’ s roles in controlling and managing 
pollution, which are devided into central, regional and local government organizations, as well 
as private organizations’  roles in controlling and managing pollution, which are composed of 
people, communities, business corporates, and non- governmental organizations.  It also 
highlights on problems and obstacles of enforcement of environmental law to control and 
manage pollution. 

กม 8001  การศึกษาตามแนวแนะ      3 หน่วยกิต 
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัยโดย

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตน ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้ 
LW 8001  Directed Studies 
This course provides students the opportunity to pursue independent study of law on 

specific topics which would be beneficial to their own theses and dissertations.  Students are 
free to request for further studies on the topics related to their subjects which are directed 
by their advisers. 

 

3.4.5  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 

กม 9000  การค้นคว้าอิสระ       3  หน่วยกิต 
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การ

ควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน 
LW 9000  Independent Study 



 

 

73 

Students choose research topics of their interests within the scppe of legal sciences 
under monitoring and consultation with the instructor. 

 

3.4.6  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

กม 9004 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

LW 9004  Thesis 
Students are required to complete their thesis on their topic interest under close 

consultation with an advisor.  This may include a study on theories as their advisor deems 
appropriate. Students must present their thesis topic, report the progress, and pass the thesis 
defense. 




